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ESTADO DE GOIÁS

MUNrclPro oE PALESTTNA DE GotÁs

cENTRo ADMINrsrRATtvo ueruÉoto .tosÉ slt-vÉnlo
Lei Municipal no 050/94.2210á11994

PORTARIA N'312, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
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A Secretária Municipal de Educação, gestora do Fundo Municipal de
Educaçáo de Palestina de Goiás (GO), no exeÍcício de suas atribuiçÕes legais que lhe conferem
o Decreto no 019, de 04 de janeiro de 2019. e
Considerando, a necessidade cie viagetrt de seÍvidor à cidade de Goiânia
(GO), levar para aferição de lacógrafo o veículo do transporte escolar, placa PRQ-8903, nos dias
07 e 08 de outubro de 20í9;

Considerando, assim, que o servidor Suail Gonçalves Guimarães, realizaÍá
efetivamente a despesa correspondente a 01 (uma) diária (viagem a capital da federaÉo com
pernoite), fazendo jus, portanto, a concessáo da respectiva diária conforme fixada no item
Diárias Atribuídas a Servidores, do art. 2o do Decreto Municipalno 22012017,
RESOLVE:

AÉ. 1o - Conceder ao servidor Suail Gonçalves Guimarães, matrícula no 40,
lotado no Trans porte Escolar - SecÍetaria Municipal de Educação, portador do CPF no
282.449.901-04, conta no: 550 .298-5. Banco Bradesco, 01 (uma) diária (viagem a capital da
federação com pernoite) no valor unitário de R$ í50,00 (cento e cinquenta reais), perfazendo
esta diária um valor total de R$ Í50,00 (cento e cinquenta reais), levar para revisão de
S.OOOkm o veiculo do transporte escolar, placa PRQ{903, nos dias 07 e 08 de outubro de
2019. com horário previsto para saída às 05h00min do dia 07/'10 e retorno previsto para as
12h00min do dia 08/10.

Parágrafo Único - Fica autorizadc à Setor Financeiro a realizar o pagamento
do valor das dÍárias concedidas no caput deste artigo.
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Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RegistÍe-se, Publlque-se e Cumpra-se.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE PALESTINA DE GOIÁS,
Estado de Goiás. aos,07 dias do mês de outubro de 2019.
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BENJÃííií SILVA GUIMARÃES
Secretária de EducaÇâo
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